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ఆంధ్రప్రదశే్ - వ్యవ్సాయం 

  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషే్టర ప్రజల ముఖ్య వ్ృత్్త వ్యవ్సాయం. ఇద ేరాషే్టర జీవ్నాధారం కూడా. జనాభాలో 73% మంద ి

గాూ మాలోో  ఉంటూ వ్యవ్సాయమ ేప్రధాన వ్ృత్్తగా జీవిస్తత్ నాారు. 
రాష్టాే ర నిక ివ్యవ్సాయం నతంచ ేదాదాప్ు 1/4వ్ వ్ంతు ఆదాయం 

స్తమకూరుతుంద.ి 

 ఆంధ్రప్రదశే్లోని మృత్్తకలు, నీట ిపారుదల సౌకరాయలు, 
వాతావ్రణ ప్రసి్టేతులు అనకే రకాల ప్ంటలు ప్ండటానిక ి

అనతకూలంగా ఉనాాయి. అందతక ేఆంధ్రప్రదశే్ రాష్టాే ర నిా దక్షణి 

భారతదేశ ధానాయగారంగా (గాూ నర ీఆఫ్ ద ిసౌత్ ఇండయిా), భారతదశే అనాప్ూరణగా పటలుసా్ రు.  

రాషే్టరంలో వ్యవ్సాయ భూమి ఎకుువ్గా అనంతప్ురం (1084.7 వేల హెకాే రుో ), కరనాలు (914.2 వేల 

హెకాే రుో ) జిలాో లోో  ఉంద.ి రాషే్టరంలో అతయలప వ్యవ్సాయ భూమి ఉనా జిలాో లు విశాఖ్ప్టాం (262 వేల 

హెకాే రుో ), విజయనగ్రం (286 వేల హెకాే రుో ). 

  అయిత ేనికర సాగ్ు విస్త్రణంలో స్తగ్ం భూమిక ిప ైగా సాగ్ుదలతో నలెూో రు, తూరుపగోదావ్ర,ి కృష్టాణ  జిలాో లు 
ప్రథమ, దిితీయ, తృతీయ సాే నాలోో  ఉనాాయి. 

  నలేల సారం, వ్రషపాత విస్్తరణ లాంట ిప్రమిితులనత ఆధారంగా చేస్తతకుని రాష్టాే ర నిా 5 వ్యవ్సాయ 

మండలాలుగా విభజించారు. అవి. 

1. కృష్టాణ  - గోదావ్ర ిపరా ంతం: ఉభయ గోదావ్ర,ి కృష్టాణ , గ్ుంటూరు పరా ంతాలు ఈ వ్యవ్సాయ మండలానిక ి

చ ందనివి. ఈ పరా ంతానిక ిపరా ంతీయ వ్యవ్సాయ ప్రిశోధ్నా కేందరం  గ్ుంటూరులో ఉంద.ి 

2. ఉత్ర కోసా్  పరా ంతం: విజయనగ్రం, శ్రూకాకుళం, విశాఖ్ప్టాం పరా ంతాలు ఈ వ్యవ్సాయ మండలానిక ి

చ ందనివి. ఈపరా ంతాలకు పరా ంతీయ వ్యవ్సాయ ప్రిశోధ్నా కేందరం అనకాప్లో్ల (విశాఖ్ప్టాం)లో ఉంద.ి 

3. దక్షణి మండలం: నెలూో రు, చితూ్ రు, కడప్, ప్రకాశం, ఆగేాయ అనంతప్ురం పరా ంతాలు ఈ వ్యవ్సాయ 

మండలంలో ఉనాాయి. ఈ పరా ంతానిక ిపరా ంతీయ వ్యవ్సాయ ప్రిశోధ్నా కేందరం త్తరుప్త్త (చితూ్ రు)లో 
ఉంద.ి 

4. అలప వ్రషపాత మండలం:కరనాలు, అనంతప్ురం, ప్శ్చిమ ప్రకాశం, వాయవ్య కడప్ పరా ంతాలు ఈ 

వ్యవ్సాయ మండలంలో ఉనాాయి. పరా ంతీయ వ్యవ్సాయ ప్రశిోధ్నా కేందరం నందాయల (కరనాలు)లో ఉంద.ి 
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5. ప్శ్చిమ, గిరజిన మండలం:విజయనగ్రం, విశాఖ్ప్టాం, తూరుపగోదావ్ర,ి ఖ్మమం, గిరజిన పరా ంతాలు ఈ 

వ్యవ్సాయ మండలంలో ఉనాాయి. పరా ంతీయ వ్యవ్సాయ ప్రశిోధ్నా కేందరం చింతప్లో్ల (విశాఖ్ప్టాం)లో 
ఉంద.ి 

  ఆహార ధానాయల సాగ్ుదల, ఉతాపదకతల దృష్టాే ా ఖ్రఫీ్ కాలంలో 66% ప ైగా, రబీ కాలంలో 33% ప ైగా 
ప్ంటలు ప్ండసి్తత్ నాారు. 

  రాషే్టర ఆహార ధానయ ఉతపత్్తలో వ్ర,ి జొనా ప్ంటల వాటా 63% 

  సాగ్ు విస్త్ రణంలో ఆహార ప్ంటలు ప్శ్చిమగోదావ్ర ిజిలాో లో అతయధికంగా కడప్ జిలాో లో అతయలపంగా 
ప్ండుతునాాయి. 

  కోూ సా్  పరా ంతంలో రాయలస్తమ కంట ేఅధికంగా ప్ంటలు ప్ండసి్తత్ నాారు. 
 ఆంధ్రప్రదశే్లో ఆహార ప్ంటల కంిద వ్ర,ి వాయపార ప్ంటల కింద వేరుశనగ్ సాగ్ు అధకింగా ఉంద.ి 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో మృత్్తకలు, నీట ిపారుదల సౌకరాయలు,వాతావ్రణ ప్రసి్టితులు వ్యవ్సాయ అభివ్ృదిిక,ి అనేక 

రకాల ప్ంటలు ప్ండటానిక ిఅనతకూలంగా ఉనాాయి. 

  భారతదశేంలో జనాభా అధికంగా ఉంద.ి ద ంతో భూ నిష్టపత్్త జనాభా కంట ేతకుువ్గా ఉండటం వ్లో ఏడాదకి ి

ఒక ేవ్యవ్సాయ భూమిలో ర ండు/మూడు ప్ంటలనత ప్ండించ ేస్తంప్రదాయం అమలోో  ఉంద.ి 

ప్ంటకాలాలు: 

ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవ్సాయ భౌగోళిక ప్రిస్టితులు ఏడాది పొ డవ్ునా ప్ంటలు ప్ండించడానికి అనతకూలంగా 
ఉనాాయి. కాబటిే  రాషే్టరంలో మూడు ప్ంట ప్దితులు (కాలాలు) అమలోో  ఉనాాయి. అవి. 

1. ఖ్రీఫ్ కాలం (జూన్ నతంచి అకోే బరు వ్రకు) 
2. రబీ కాలం (నవ్ంబరు నతంచి మారిి వ్రకు) 
3. జయాద్ కాలం (ఏపటరల్, మ,ే జూన్) 

  నీట ిపారుదల వ్స్తత్త స్తమృదిిగా ఉనా పరా ంతాలోో  రబీ ప్ంట తరాిత జయాద్ ప్ంటనత వేసా్ రు. 
  ఖ్రఫీ్ కాలంలో అతయధకింగా వ్ర;ి రబీ కాలంలో వేరుశనగ్, ప్ప్ుపధానాయలు; జయాద్ కాలంలో ప్శుగాూ స్తం, 

కూరగాయలు లాంట ిస్తిలపకాల్లక ప్ంటలనత ప్ండిసా్ రు. 

ప్ంట రకాలు 

1. ఆహార ప్ంటలు: వ్ర,ి గోధ్తమ, జొనా, మొకుజొనా, స్తజజ , రాగ్ులు 
2. నగ్దత ప్ంటలు: ప్త్్త, పొ గాకు, జనతము 
3. తోట ప్ంటలు: తయేాకు, కాఫత, రబబరు, కొబబర,ి చ రకు 
4. నూన ెగింజలు: వరేుశనగ్, నతవ్ుిలు, ఆముదాలు, కుస్తతమలు, అవిస్ లు, పొ దతు త్తరుగ్ుడు. 
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5. ప్ప్ుపధానాయలు: కందతలు, ప స్తలు, మినతములు, శనగ్లు 

వ్ర ి

ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తూరుపగోదావ్రి జిలాో  గ్త వ్ందేళో నతంచి వ్ర ిగినెా (Rice bowl of Andhra Pradesh) 

గా ప్రస్టదిు  చ ందింద.ి అయితే ఇటీవ్ల ఈ సాి నానిా ప్శ్చిమగోదావ్రి జిలాో  ఆకూమించింది. 

  ప్రస్తత్ తం ప్శ్చిమగోదావ్ర ిజిలాో  వ్ర ిఉతపత్్తలో దేశంలోన ేప్రథమ 

సాి నంలో ఉంద.ి 

 రాషే్టర ప్రజల ముఖ్య ఆహార ప్ంట వ్ర.ి 

 భారతదేశంలోని ఇతర రాష్టాే ర లతో పో ల్లస్ట్  ఆంధ్రప్రదశే్ అనిా 

జిలాో లోో నూ నీటిపారుదల సౌకరాయలతో వ్రిని ప్ండించ ే

విష్టయంలో ప్రథమ సాే నంలో ఉంద.ి అధిక ఉషో్టణ గ్ూత, అధిక తేమ, చాల్లనంత నీరు, 22 °C నతంచి 32 °C వ్రకు 
ఉషేో్ట గ్ూతలు; 150 స్ ం.మీ నతంచి 200 స్ ం.మీ. వ్రషపాతం వ్ర ిప్ండటానిక ిఎకుువ్ అనతకూలంగా ఉంట ంద.ి 

 తగనింత వ్రషపాతం లేకపో త ేనీటిపారుదల అవ్స్తరం ఉంట ంద.ి 

  ఈ ప్ంట ఖ్రఫీ్ కాలంలో ఎకుువ్గా; రబీ, జయాద్ కాలాలోో  తకుువ్గా ప్ండుతుంద.ి 

  వ్ర ిసాధారణంగా కాలువ్లు, చ రువ్ుల నతంచి లభయమయియయ నీట ిపారుదల సౌకరయం ఉనా పరా ంతాలోో  
ఎకుువ్ ప్ండుతుంద.ి 

  మన రాషే్టరంలో సాధారణంగా నాట ో  జూన్ మొదలు అకోే బరు వ్రకు వేసా్ రు. నవ్ంబరు - డసి్ ంబరు మాసాలోో  
ప్ంట కోసా్ రు. 

  ర ండో  ప్ంట నవ్ంబరు - జనవ్ర ిమాసాలోో  నాట ో  వసే్ట మారిి - ఏపటరల్ మాసాలోో  కోసా్ రు. 
  రాయలస్తమ పరా ంతం చితూ్ రు జిలాో లో వ్ర ిసాగ్ు, ఉతపత్్త, దిగ్ుబడ ిఅధకింగా ఉంట ంద.ి 

  అంతరాజ తీయ వ్ర ిప్రశిోధ్నా కేందరం మనీలా (ఫటల్లప పైన్్)లో ఉంద.ి 

 భారతదేశ వ్ర ిప్రశిోధ్నా కేందరం - కటక్ (ఒడిశా)లో ఉంద.ి 

  2013 - 14 స్తరేి ప్రకారం వ్ర ివిస్త్ రణంలో ప్శ్చిమ గోదావ్ర,ి తూరుప గోదావ్ర ిజిలాో లు ప్రథమ,దిి తీయ 

సాి నాలోో  ఉనాాయి. అలాగ ేవ్ర ిఉతపత్్తలో యథా సాి నాలోో  ఉనాాయి. 

  వ్ర ిఉతాపదకతలో నలెూో రు, కరనాలు జిలాో లు కూడా మొదట,ి ర ండో  సాే నాలోో  ఉనాాయి. 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2015 - 16 స్తంవ్త్రంలో హెకాే రుకు వ్ర ిస్తగ్ట  దిగ్ుబడ ి3,373 కేజీలకు ప ైగా ఉంద.ి 

దశేంలో వ్ర ిఉతాపదకత - 2015-16 

  మొదట ిసాు నం - ప్ంజాబ్ (3,965 కజేీలు) 
  ర ందో  సాు నం - తమిళనాడు (3,660 కేజీలు) 
  మూదో  సాు నం - ఆంధ్రప్రదశే్ (౩,౩73 కేజీలు) 
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జొనా 

 భారతదేశంలో జొనా ప్ండించ ేభూమిలో 16.5% ఆంధ్రప్రదశే్ ఉంద.ి 

  జోనా ఉతపత్్తక ివివిధ్ మృత్్తకలు, శ్రతోష్టణస్టేతులు, మితమ నై 

వారిషక వ్రష పాతం (30-100 స్ ం.మీ.), అధకి ఉపేో గ్ూత (27 °C - 

32°C) అవ్స్తరం. 

  నలో జంబాల మృత్్తకలు చాలా అనతకూలం.  

  విస్త్ రణంలో వ్ర ితరాిత ర ండో  సాి నంలో ఉంద.ి 

  రబీ కాలంలో విసా్ రంగా ప్ండుతుంద ి

  ద నిా పటదల ఆహారంగా భావిసా్ రు. 
  జొనా ప్ంట ఉతపత్్తలో కరనాలు, గ్ుంటూరు జిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో  ఉండగా,ఉతాపదకతలో 

గ్ుంటూరు, నెలూో రు జిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాి నాలోో  ఉనాాయి. 

స్తజజ   

  ఈ ప్ంట ఎకుువ్గా వ్రాష ధారంప  ైఆధారప్డుతుంద.ి 

  కవోష్టణ  అనారుర శ్రతోష్టణ  ప్రసి్టితులోో  - స్తగ్ట  వ్రషపాతం 40 – 60 

స్ ం.మీ. ఉసేో గ్ూత 25 °C - 35 °C అవ్స్తరం. భార ీవ్రాష లు 
ప్ంటకు నష్టాే నిా చేకూరుసా్ యి. నిసా్ర తేల్లకపాట ి

ఇస్తతక మృత్్తకలు, గాధ్ నలో రేగ్డ,ి ఎరూ మృత్్తకలు 
ఎకుువ్ అనతకూలం. 

 ఎకుువ్గా ఖ్రీఫ్ కాలంలో ప్ండుతుంద.ి  

   రాషే్టరంలో ప్రకాశం, కరనాలు, నెలూో రు, చితూ్ రు, విశాఖ్ జిలాో లోో  అధికంగా ప్ండిసా్ రు. 
  స్తజజల దిగ్ుబడిలో హెకాే రుకు 1460 కేజీలతో నలెూో రు జిలాో  అగ్ూ సాి నంలో ఉంద.ి 

  స్తజజలనత అధికంగా ఉతపత్్త చసే్ట జిలాో  ప్రకాశం. తరాిత కరనాలు. 
  అధకి ఉతాపదకత ఉనా జిలాో లు నెలూో రు, చితూ్ రు. 

రాగ్ులు 

 రాగ్ుల ప్ంట సాగ్ుకు స్తగ్ట  వ్రషపాతం 50 నతంచి 100 

స్ ం.మీ.ఉషో్టణ గ్ూత 20°C - 30°C కావాల్ల. 

 ఎర్ర, తేల్లకపాట ినలోరేగ్డ ిమృత్్తకలు, ఇస్తతక లోమ్లలో బాగా 
ప్ండుతుంద ి

 ఇద ితకుువ్ రకం చిరుధానయం, పటదల ఆహారం.  
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 ఇద ిరబీ, ఖ్రీఫ్ ర ండు కాలాలోో నూ ప్ండుతుంద.ి 

  ఈ ప్ంటనత చాలావ్రకు ప్ంటమారిపడ ికింద వ్రిక ిబదతలుగా నాట తుంటారు. 
 మన దశేంలో రాగ్ులు ప్ండ ేవిస్త్ రణంలో ఆంధ్రప్రదశే్ (ఉమమడ)ిద ిమూడో  సాి నం 

 ఆంధ్రప్రదశే్లో ఈ ప్ంట కింద సాగ్యియయ భూములు ఎకుువ్గా శ్రూకాకుళం, విజయనగ్రం, విశాఖ్ప్టాం, 

ప్రకాశం, అనంతప్ురం, చితూ్ రు జిలాో లోో  ఉనాాయి 

  అధకి దిగ్ుబడ ినలెూో రు జిలాో లో (ప్రత్త హెకాే రుకు 1687 కిలోలతో) ఉంద.ి 

 రాగ్ులని తమిదలు, చోళలో  అని కూడా పటలుసా్ రు. 

మొకుజొనా 

  జాతీయ మొకుజొనా ప్రిశోధ్నా కేందరం నూయదలోి్లలో ఉంద.ి 

  ఈ ప్ంటలో ఉమమడ ిఆంధ్రప్రదశే్ 6వ్ సాే నంలో ఉండదే.ి 

  వ్యవ్సాయశాఖ్ స్తరేి - 2015 - 16 ప్రకారం మొకుజొనా రాషే్టర 
స్తగ్ట  దిగ్ుబడ ిహెకాే రుకు ఖ్రీఫ్లో 3556 కేజీలు, రబీలో 6523 

కేజీలు ఉంద.ి  

  మొకుజొనానత ఖ్రఫీ్ ప్ంటగా ప్ండిసా్ రు. అయిత ేనీటిపారుదల 

వ్స్తతులుంట ేరబీప్ంటగా కూడా ప్ండిసా్ రు. 
 అధకి ఉషో్టణ గ్ూత (35 °C ), మిత వ్రషపాతం (75 స్ ం.మీ.) కావాల్ల. 

  నీటిపారుదల ఎకుువ్గా ఉండ,ి సారవ్ంతమ ైన ఒండుర  లేదా లోమ్ మృత్్తకలోో  బాగా ప్ండుతుంద.ి 

 గ్తంలో కొనిా జిలాో లక ేప్రమిితమ నై ఈ ప్ంటనత నేడు అనిా జిలాో లోో  ప్ండసి్తత్ నాారు. 

మొకుజొనానత అధకింగా ఉతపత్్త చసే్ట జిలాో లు: 

1) గ్ుంటూరు 

2) ప్శ్చిమగోదావ్రి 

మొకుజొనా ఉతాపదకత అధకింగా ఉనా జిలాో లు: 

1) తూరుపగోదావ్రి 

2) ప్రకాశం 

వ్యవ్సాయ శాఖ్ విశలోష్టణ 2015 - 16 ప్రకారం మొకుజొనా ఉతాపదకతలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే మొదట ి

సాి నంలో ఉంద.ి 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


ఆంధ్రప్రదశే్ భూగోళ శాస్్తరం (గ్ూూ ప్స్ ,SI ,కానిస్టేబుల్ మరయిు ఇతర ప్రకీ్షలకు) 
 

AP Geography-AP Agriculture |    Adda247 Telugu    |  www.careerpower.in    |   Adda247 App 

 

చిరుధానాయలు 

  భారతదశేంలో చిరుధానాయల కంిద సాగ్వ్ుతునా భూమిలో ఎకుువ్ శాతం ఆంధ్రప్రదశే్లో ఉంద.ి 

చిరుధానాయలు: కొరూలు, సామ, వ్రిగ్లు లేదా బరిగ్లు, వ్రగ్ు, గోడాలు 

  చిరుధానాయలనీా వ్రాష ధార ప్ంటలు. 
  మన రాషే్టరంలో హెకాే రుకు స్తరాస్తర ిదగి్ుబడ ి2,200 కిలోలు 
  మొకుజొనా నతంచి తీస్ట పటండ ిప్దారిమ ేగ్ూో కోజ్. ఇద ిపారిశాూ మికంగా ఉప్యోగ్ప్డుతుంద.ి 

కొరూలు 

  సాధారణంగా వీటిని పొ డినలేలోో  ప్ప్ుపధానాయలతో కల్లపట మిశూమ ప్ంటగా ప్ండిసా్ రు. 
  ఇవి ఎకుువ్గా విశాఖ్ప్టాం, అనంతప్ురం జిలాో లోో  ప్ండుతాయి 

వ్రగి్లు లేదా బరగి్లు 

  వీటిని నిసా్రమ నై నలేలోో  కందితో కల్లపట ప్ండిసా్ రు. 
  నలోనలేలు, అవ్క్షేప్ మృత్్తకలోో నూ ప్ంట దిగ్ుబడ ిహెచతిగా ఉంట ంద.ి 

  గ్ుంటూరు, నలెూో రు, కరనాలు జిలాో లోో  ప్ండుతాయి. 

ప్ప్ుపధానాయలు 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రధానమ నై ప్ప్ుపధానాయలోో  శనగ్లు, కందతలు, ప స్తలు, ఉలవ్లు, మినతములు 
ముఖ్యమ ైనవి. ఇవి పో ష్టకాహారాలోో  ప్రముఖ్పాతర వ్హిసా్ యి. 

  వీటిక ిచలోట ివాతావ్రణం, స్తిలపం నతంచి మిత వ్రషపాతం అవ్స్తరం. 

  అనిా నేలలోో  ఇవి ప్ండినప్పటకి ీలోమ్ నేలలు ఎకుువ్ అనతకూలం. 

శనగ్లు 

  ప్రధానంగా రబీకాలంలో ప్ండ ేప్ంట. 

  వీట ివిత్నాలనత కొనిా పరా ంతాలోో  అకోే బరు, 
నవ్ంబరులో,మరికొనిా పరా ంతాలోో  డిస్ ంబరు వ్రకు వేసా్ రు. 

  ఇద ిప్ూరి్గా వ్రాష ధార ప్ంట.  

  శనగ్లనత ఎకుువ్గా ఉతపత్్త చేస్ట జిలాో లు: కరనాలు, ప్రకాశం 
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ఉతాపదకత ఎకుువ్గా ఉనాజిలాో లు: గ్ుంటూరు, ప్రకాశం 

కందతలు 

  కందతలు మొదట ిప్ంట కాలంలో వ్రాు ధారంప  ైప్ండ ేప్ంట. ణ్ 

  దాదాప్ు అనిా జిలాో లోో  ప్ండుతుంద.ి  

  జూన్, ఆగ్స్తతే లలో విత్నాలు నాటిత ేనవ్ంబరు, డసి్ ంబరు నెలలోో  
ప్ంట వ్చేిస్తత్ ంద.ి 

  వీటిని వేరుశనగ్, చిరుధానాయలు, నూన ెగింజలతో కల్లపట మిశూమ 

ప్ంటగా ప్ండిసా్ రు.కందతల ఉతాపదకత అధికంగా ఉనా జిలాో లు: 1) గ్ుంటూరు, 2) ప్శ్చిమ గోదావ్ర ి

అధకింగా ఉతపత్్త చసే్ట జిలాో లు: 1) ప్రకాశం, 2) కరనాల 

  స్తగ్ట న హెకాే రుకు 238 కిలోలు ప్ండుతుంద.ి 

ప స్తలు 

  ప స్తలనత అనిా జిలాో లోో  మొదట ిప్ంటగా వేసా్ రు. ఈ 

మధ్యకాలంలో ర ండో  ప్ంటగా కూడా వసే్తత్ నాారు. 
  స్తగ్ట న హెకాే రుకు 436 కిలోల చొప్ుపన ప్ండుతుంద.ి సాి 
  ఈ ప్ంట అనిా జిలాో లోో నూ ప్ండుతునాప్పటకి ీశ్రూకాకుళం, 

తూరుప గోదావ్ర,ి కృష్టాణ  జిలాో లోో  అధకింగా ప్ండుతుంద.ి  

  ప స్తలు ఉతపత్్తలో గ్ుంటూరు, శ్రూకాకుళం జిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో  ఉండగా,ఉతాపదకతలో 
అనంతప్ురం, చితూ్ రు జిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాి నాలోో  ఉనాాయి. 

మినతములు 

  ఈ ప్ంటనత ఎకుువ్గా మిశూమ ప్ంటగా వేసా్ రు. 
  కోసా్  పరా ంతంలో అధకింగా ప్ండిసా్ రు.  
  స్తగ్ట న ఒక హెకాే రుకు 656 కిలోల దగి్ుబడ ివ్స్తత్ ంద.ి 

  శ్రూకాకుళం, తూరుప గోదావ్ర,ి కృష్టాణ , గ్ుంటూరు జిలాో లోో  ఎకుువ్గా 
ప్ండసి్తత్ నాారు. 

  గ్ుంటూరు జిలాో  మినతముల ఉతపత్్తలో మొదట ిసాి నంలో ఉంద.ి 

 ఉతపత్్తలో కృష్టాణ , గ్ుంటూరు జిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో  ఉండగా, ఉతాపదకతలో గ్ుంటూరు, ప్శ్చిమ 

గోదావ్ర ిజిలాో లు ఉనాాయి. 

 ఖ్రీఫ్ (సారాి) అనంతరం కోసా్  పరా ంతంలో వీటిని ర ందో  ప్ంటగా ప్ండిసా్ రు. 
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 వ్యవ్సాయ శాఖ్ (ఏపత) విశలోష్టణ 2015 - 16 ప్రకారం మినతముల దిగ్ుబడులోో  ఆంధ్రప్రదశే్ ర ందో  సాి నంలో 
నిల్లచింద.ి రాషే్టర స్తగ్ట  దిగ్ుబడ ి755 కిలోలు. మొదట ిసాి నంలో బిహార్, మూదో  సాి నంలో ప్శ్చిమ్బ ంగాల్ 

నిల్లచాయి. 

ఉలవ్లు 

  ఇద ివ్రాష ధార ప్ంట. 

  రాయలస్తమ పరా ంతంలో అధకింగా ప్ండసి్తత్ నాారు. 
 స్తగ్ట న హెకాే రుకు 540 కిలోలు. 
  వీట ిఉతపత్్తలో అనంతప్ురం జిలాో  ప్రథమ సాే నంలో ఉంద.ి 

వాయపార ప్ంటలు 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆహార ప్ంటలతోపాట  వాయపార ప్ంటలూ బాగా ప్ండుతాయి. రాషే్టర అవ్స్తరాలకు స్తరిపో గా 
కొనిాటనిి ఎగ్ుమత్తకూడా చేసా్ రు. రాషే్టర వాయపార ప్ంటలోో  నూన ెగింజలు, ప్త్్త, పొ గాకు, చ రకు, మిరిి, 

ప్స్తతప్ు ముఖ్యమ నైవి. 

నూనగెంిజలు 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్ండ ేనూన ెగింజలోో  వరేుశనగ్ ఆముదాలు, నతవ్ుిలు, పొ దతు త్తరుగ్ుడు ప్రధానమ నైవి. 

  నూన ెగింజల ఉతపత్్తలో విభజనకు ముందత ఆంధ్రప్రదశే్ దిితీయ సాి నంలో ఉంద.ి 

వరేుశనెగ్ 

 వేరుశనగ్ దాదాప్ు అనిా జిలాో లోో  ప్ండుతుంద.ి కోస్్త పరా ంతంలో విజయనగ్రం, ప్రకాశం; రాయలస్తమ 

పరా ంతంలో అనిా జిలాో లోో నూ ఎకుువ్గా ప్ండిసా్ రు. సాగ్ు 
విస్త్రణం, ఉతపత్్తలో అనంతప్ురం జిలాో  ప్రథమ సాి నంలో 
ఉండగా; దిగ్ుబడుల దృష్టాే ా నలెూో రు జిలాో ద ిప్రథమ సాు నం. 

  రబీ కాలంలో అధకింగా ప్ండిసా్ రు. ఎరూనలేలు అనతవెనై 

నేలలు.  
  భారతదశేంలో ఉమమడ ిఆంధ్రప్రదేశ్ వరేుశనగ్ విస్త్ రణంలో ర ండో  సాి నానిా, ఉతపత్్తలో ప్రథమ సాి నానిా 

పొ ందింద.ి 

  రాషే్టరంలో ఉతపత్్త అవ్ుతునా మొత్ం నూన ెగింజలోో  80% వరేుశనగ్ నతంచ ేఉతపత్్త అవ్ుతుంద.ి 

  ఏపత వ్యవ్సాయ శాఖ్ లెకులు - 2015 - 16 ప్రకారం వరేుశనగ్ ఉతాపదకతలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 13వ్ సాే నంలో 
ఉంద.ి హెకాే రుకు 1027 కలిోలు స్తగ్ట  దిగ్ుబడ ివ్చిింద.ి 
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ఆముదాలు 

 ఆముదాలనత కోసా్  ఆంధ్రలోని ప్రకాశం జిలాో లో అధకింగా సాగ్ు 
చేస్తత్ నాారు. 

  హెకాే రుకు స్తరాస్తర ి273 కిలోల దిగ్ుబడ.ి  

  ఆముదాల ఉతపత్్తలో ఉమమడ ిఆంధ్రప్రదశే్ భారతదశేంలోన ేప్రథమ 

సాి నంలో ఉండేద.ి 

  ఆముదాల ఉతపత్్తలో ప్రకాశం, గ్ుంటూరు జిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాి నాలోో  ఉండగా, ఉతాపదకతలో 
గ్ుంటూరు, తూరుప గోదావ్ర ిజిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో  ఉనాాయి. 

నతవ్ుిలు 

  నతవ్ుిలు ముఖ్యంగా విశాఖ్ప్టాం, ఉభయ గోదావ్ర;ి శ్రూకాకుళం, గ్ుంటూరు జిలాో లోో  ప్ండుతునాాయి 

  అతయధకింగా విశాఖ్ప్టాం జిలాో లో ప్ండుతాయి. 

  ఖ్రఫీ్, రబి కాలాలోో  ప్ంట వ్స్తత్ ంద.ి  

  స్తగ్ట  హెకాే రుకు ఉతపత్్త 242 కిలోలు. 
 నతవ్ుిలు ఉతపత్్తలో ప్రకాశం, గ్ుంటూరు జిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ 

సాే నాలోో  ఉండగా, ఉతాపదకతలో కడప్, కరనాలు జిలాో లు ప్రథమ, 

దిితీయ సాే నాలోో  ఉనాాయి. 

పొ దతు  త్తరుగ్ుడు (స్తన్ఫో్వ్ర్) 

  రాషే్టరంలో పొ దతు త్తరుగ్ుడు సాగ్ు నూన ెగింజల సాగ్ులో ప దుద.ి అనిా పరా ంతాలోో  నీట ివ్స్తతులు తకుువ్గా 
ఉనా చోట మృత్్తకలతో స్తంబంధ్ం లేకుండాన ేసాగ్ు చసే్తత్ నాారు. 

  హెకాే రుకు స్తగ్ట న 714 కిలోల దిగ్ుబడ ివ్స్తత్ ంద.ి  

  అనిా కాలాలోో  ప్ండుతుంద.ి 

  ప్ంటకాలం స్తిలపంగా ఉండ,ి తకుువ్ నీటిని వినియోగించతకుంట ంద.ి 

  పొ దతు త్తరుగ్ుడు ఉతపత్్తలో కడప్, కరనాలు ప్రథమ, దిితీయ 

సాి నాలోో  ఉండగా; ఉతాపదకతలో గ్ుంటూరు, తూరుప గోదావ్ర ిజిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో  
ఉనాాయి. 

ఇతర వాయపార ప్ంటలు: 

చ రకు 
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  ఉష్టణమండల ప్ంట అధకి ఉషో్టణ గ్ూత (25 °C - 30°C), అధకి వ్రషపాతం (100 స్ ం.మీ.- 150 స్ ం.మీ.) 

  ప్ంటకాలమంతా తగినంత నీరు ఉండాల్ల. 

  వ్రషపాతం తకుువెతై ేనీటిపారుదల తప్పనిస్తరగిా కావాల్ల. 

 మంచతనత తట ే కోలేవ్ు.  
 లోమ్ లేదా లావా మృత్్తకలు అనతకూలం. 

  మృత్్తకల సారానిా ఎకుువ్గా హరించివసే్తత్ ంద.ి కాబటిే  ఎరువ్ులు 
ఎకుువ్గా వాడాల్ల. 

  నీట ిపారుదలతో ప్ండ ేనగ్దత, వాణిజయ ప్ంట. 

 రాషే్టరంలో ఉభయ గోదావ్ర ిజిలాో లు, విశాఖ్ప్టాం, కృష్టాణ , చితూ్ రు, నెలూో రు జిలాో లోో  అధకింగా 
ప్ండసి్తత్ నాారు. 

  రాషే్టరంలో అధకి దిగ్ుబడులు కృష్టాణ  జిలాో  నతంచి వ్స్తత్ నాాయి. 

  చ రకు ప్ంటనత విస్్తృత ప్రచడానిక ిఅనకాప్లో్ల (విశాఖ్ప్టాం జిలాో )లో చ రకు ప్రిశోధ్నా కేందరా నిా ఏరాపట  
చేశారు. 

  చ రకు ఉతపత్్తలో చితూ్ రు, ప్శ్చిమ గోదావ్ర ిజిలాో లు; ఉతాపదకతలో నెలూో రు, గ్ుంటూరు జిలాో లు 
వ్రుస్తగా ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో  ఉనాాయి. 

2015 - 16 వ్యవ్సాయశాఖ్ ఆరిిక గ్ణాంకాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ చ రకు ఉతాపదకత స్తగ్ట  హెకాే రుకు 77 

వేల కేజీలు దిగ్ుబడి సాధించి 7వ్ సాి నంలో ఉంద.ి 

 చ రకు ఉతపత్్తలో మొదట ిమూడు సాే నాలోో  ప్శ్చిమ్ బ ంగాల్, తమిళనాడు, కేరళ ఉనాాయి. 

ప్త్్త 

 ప్త్్తని ఖ్రీఫ్ ప్ంటగా, రబీ ప్ంటగా ప్ండిసా్ రు. 
 ఖ్రీఫ్ ప్ంటకు జూన్, జులెై నలెలోో ; రబీ ప్ంటకు స్ ప ేంబరు, జనవ్ర ి

నెలలోో  ప్త్్తని నాటతారు. 
  కోసా్  పరా ంతంలో గ్ుంటూరు, ప్రకాశం జిలాలోో , రాయలస్తమలో 

కరనాలు జిలాో లో ప్త్్తని ప్రముఖ్ంగా ప్ండసి్తత్ నాారు.  
  రాషే్టరంలో పొ డుగ్ు పటంజ ప్త్్తని, పొ టిే  పటంజ ప్త్్తని ప్ండసి్తత్ నాారు. 

నీట ిపారుదల వ్స్తత్త ఉనాటోయిత ేపొ డుగ్ు పటంజ ప్త్్తని, 

వ్రాష ధారం అయిత ేపొ టిే  పటంజ ప్త్్తని ప్ండిసా్ రు. 
 రాషే్టరంలో పొ డుగ్ు పటంజప్త్్తలో స్త ఐలాండ్, పట.ఏ.లక్షమమ, ప్రిని, హెైదరా బాద్ 4420, నందియన్ రకాలు వివిధ్ 

జిలాో లోో  అధికంగా ప్ండుతునాాయి. 

  మధ్యసి్తంగా ఉంద ేపటంజ ప్త్్త రకాలోో  కాకినాడ, వెసే్తర్ా, కుంపే్, నిరామర్ రకాలు ప్ండుతునాాయి. 
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  కోసా్  పరా ంతంలో వసేె్తర్ా ప్త్్తని విస్్తృతంగా ప్ండసి్తత్ నాారు. రాషే్టరంలోని ప్త్్త ఉతపత్్తలో ఎకుువ్ భాగ్ం ఇతర 

రాష్టాే ర లకు ఎగ్ుమత్త అవ్ుతుంద.ి 

  కరనాలు జిలాో  నందాయలలో ప్త్్త ప్రశిోధ్నా కేందరా నిా ఏరాపట  చేశారు. 
  అధకి ఉషో్టణ గ్ూతలు (20 °C - 35 °C మిత వ్రషపాతం (80 - 120 స్ ం.మీ.) కావాల్ల. 

  వ్రషపాతం ప్ంటకాలమంతా విస్్తరించి ఉండాల్ల. 

 మంచత హానికరం 

 ప్ుషటపంచిన తరాిత ఎండు అనారు వాతావ్రణం ఉండాల్ల. 

 ౫ ముదతరు, మధ్యరకప్ు నలోరగే్డ ినలేలు అనతకూలం. 

 ౫ ఉతపత్్తలో గ్ుంటూరు, కరనాలు జిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో ; ఉతాపదకతలో గ్ుంటూరు, ప్శ్చిమ 

గోదావ్ర ిజిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో  ఉనాాయి. 

 2015 - 16 ఏపత వ్యవ్సాయశాఖ్ గ్ణాంకాల ప్రకారం ప్త్్త దిగ్ుబడులు భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదశే్ 

ఉతాపదకతలో 13వ్ సాే నంలో నిల్లచింద.ి 

 స్తగ్ట  ఉతాపదకత (దిగ్ుబడ ి- 1027 కలిోలు) 

పొ గాకు 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్ండ ేవాయపార ప్ంటలోో  అత్త ముఖ్యమ ైంద ిపొ గాకు. ఈ రాషే్టరంలో పొ గాకునత అధకింగా 
ప్ండసి్తత్ నాారు. 

  భారతదశేంలో ప్ండ ేవ్రీజనియా పొ గాకులో 95 % ఆంధ్రప్రదశే్లోన ే

ప్ండుతుంద.ి  

 ఏపతలో ప్రధానంగా 3 రకాల పొ గాకు సాగ్ుచేసా్ రు. 

అవి: 1) వ్రీజనియా 

2) నికోటియానా రషటేకా 

3) ఇతర రకాలు 

  పొ గాకు ప్రధానంగా రబీకాలం ప్ంట. 

 అకోే బరు, నవ్ంబరు మాసాలోో  నాట తారు. 
  వ్రాష ధార ప్రసి్టితుల మీద ఆధారప్డ ిసాగ్ుచేసా్ రు. 
  పొ గాకు ప్ంటనత ముఖ్యంగా గ్ుంటూరు, ఉభయ గోదావ్ర ిజిలాో లు, కృష్టాణ , నెలూో రు, ప్రకాశం జిలాో లోో  

అధకింగా ప్ండసి్తత్ నాారు. 
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   అంతరాజ తీయ ధ్రల ప్రసి్టితుల వ్లో పొ గాకు ప్ంట విస్త్రణం, ఉతపత్్త గ్త దశాబుం నతంచి తగ్ుు ముఖ్ం 

ప్టిేంద.ి 

   పొ గాకు మన రాషే్టరం నతంచి ఇతర రాష్టాే ర లకు, ఇతర దేశాలకు కూడా ఎగ్ుమత్త అవ్ుతోంద.ి 'పొ గాకు 
ప్రశిోధ్నా కేందరం తూరుప గోదావ్ర ిజిలాో  రాజమండిరలో ఉంద.ి పొ గాకుకు ముఖ్యమ నై వాణజియ కేందరం 

గ్ుంటూరు. 
  పొ గాకు ఉతపత్్తలో ప్రకాశం, ప్శ్చిమ గోదావ్ర ిజిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో  ఉనాాయి. ఉతాపదకతలో 

కృష్టాణ , శ్రూకాకుళం జిలాో లు తొల్ల ర ండు సాే నాలోో  ఉనాాయి. 

మిరప్కాయలు 

  భారతదశేంలో మిరిి ప్ంట కింద సాగ్యియయ భూమిలో స్తతమారు 25% భూమి ఆంధ్రప్రదశే్లోన ేఉంద.ి 

 మిరిి వ్రాష ధారంప నైా, నీట ిపారుదలతోనూ అనిా జిలాో లోో  
ప్ండుతుంద.ి 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో హెకాే రుకు స్తరాస్తర ిదగి్ుబడ ి1535 

కిలోగాూ ములుగా ఉంద.ి 

  ఖ్రఫీ్, రబి కాలాలోో  ప్ండుతుంద.ి  

 ఖ్రీఫ్ ప్ంటకు జూన్ ఆగ్స్తతే  నలెలోో  నాట ో  వేసా్ రు. 
  రబీ ప్ంటకు అకోే బరు, నవ్ంబరు నలెలోో  నాట ో  వేసా్ రు. 
 గ్ుంటూరు జిలాో లోో  ఈ ప్ంట ఎకుువ్గా ప్ండుతుంద.ి 

  ఈ ప్ంట నిరీోత కోటా ప్దిత్త ప్రకారం విదశేాలకు ఎగ్ుమత్త కావ్డం వ్లో ద ని అభివ్ృదిిప  ైఎకుువ్ శూదు  
వ్హిసా్ రు. 

  గ్ుంటూరు జిలాో  'లాం'లో మిరిి  ప్రిశోధ్నా కేందరం ఉంద.ి 

 కృష్టాణ జిలాో  గ్నావ్రం ప్రిస్తర పరా ంతాలోో  మేలురకం విత్నాలనత వ్ృదిి  చేస్తత్ నాారు. 
  ఉతపత్్తలో గ్ుంటూరు, ప్రకాశం జిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో  ఉనాాయి. ఉతాపదకతలో శ్రూకాకుళం, 

కడప్ జిలాో లు ప్రథమ, దిితీయ సాే నాలోో  ఉనాాయి. 

ప్స్తతప్ు 

ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్ుంటూరు, కడప్, కృష్టాణ  జిలాో లోో  ప్స్తతప్ునత అధికంగా 
ప్ండిస్తత్ నాారు.  

  ప్స్తతప్ు ప్ంట ఎకుువ్ సారవ్ంతమ నై భూములోో  ప్ండుతుంద.ి 

  ఆంధ్రప్రదేశ్ నతంచి మహారాషే్టరకు ఎకుువ్గా ప్స్తతప్ు ఎగ్ుమత్త 

అవ్ుతుంద.ి - 
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  గ్ుంటూరు జిలాో లోని దతగిురాలలో ప్స్తతప్ు ప్ంటకు మార ుట్ వ్స్తతులు ఉనాాయి. 

  ప్స్తతప్ు ప్ంట ఉతపత్్తలో కడప్, గ్ుంటూరు జిలాో లు ప్రథమ, దిి తీయ సాే నాలోో  ఉనాాయి. 

ఉలో్లపాయలు/ ఉలో్లగ్డడలు 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉలో్లపాయలు అనిా జిలాో లోో  ప్ండించినప్పటిక ీరాయలస్తమ జిలాో లోో  అధకింగా 
ప్ండుతునాాయి. ముఖ్యంగా గ్ుంటూరు, కరనాలు, అనంతప్ురం, కడప్ జిలాో లోో  ఎకుువ్గా ప్ండుతాయి. 

  మన రాషే్టరం నతంచి మధ్య ఆస్టయా, దూర పరా చయ దేశాలకు ఎగ్ుమత్త అవ్ుతాయి. 

  కడప్ జిలాో  ఎరూగ్ుంటోలో 'ఉలో్లపాయల ప్రిశోధ్నా కేందరం' ఉంద.ి 

కొబబర ి

  మన రాషే్టరంలో కొబబరచి ట ో  ఉభయ గోదావ్ర,ి శ్రూకాకుళం, విశాఖ్ప్టాం జిలాో లోో  ఎకుువ్గా ఉనాాయి. 

ప్లాలు 

  ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫల స్తంప్ద విసా్ రంగా ఉంద.ి రాషే్టరంలో ముఖ్యంగా మామిడ ిఅరట,ి నిమమ జామ, దరా క్ష 

స్తపో టా, స్తతాఫలాలుప్రస్టదిి . అంతేకాకుండా జీడిమామిడ,ి అనాస్త, బొ పాపయి ప్ండోనత కూడా 
ప్ండసి్తత్ నాారు. 

మామిడపి్ండుో  

  రాషే్టరవాయప్్ంగా అనిా జిలాో లోో  మామిడపి్ండుో  విసా్ రంగా ప్ండసిా్ రు. రాషే్టరంలోని మామిడ ిప్ండోలో 
బంగనిప్లో్ల, మలగ్ూబ,నీలాలు, స్తతవ్రణ రేఖ్, తోతాప్ుర,ి హిమాంద,ి 

రసాలు రకాలు రాషే్టర ప్రసి్టితులకు అనతకూలంగా ప్ండుతునాాయి  

  విజయవాడ నతంచి ఐరోపా దేశాలకు మామిడ ిప్ండోనత ఎగ్ుమత్త 

చేస్తత్ నాారు. 10039 నతంచి ఈ విధ్ంగా ఎగ్ుమత్త చేస్తత్ నాారు. 
  కృష్టాణ , ప్శ్చిమ గోదావ్ర ిజిలాో లోో  అతయధకింగా మామిడ ి

సాగ్వ్ుతుంద.ి 

  కృష్టాణ  జిలాో  నూజివీడులో 'మామిడ ిప్రిశోధ్నా కేందరం' ఉంద.ి 

దార క్షప్ండుో  

  దరా క్షప్ండోనత అనంతప్ురం జిలాో లో అధకింగా ప్ండసి్తత్ నాారు. 

అరట ి
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  అరట ిసాగ్ునత ఉభయ గోదావ్ర,ి గ్ుంటూరు, కృష్టాణ  జిలాో లోో  అధికంగా ప్ండిసా్ రు. 

జీడిమామిడ ి

 రాషే్టరంలో 39,000 హెకాే రో భూమిలో ఉభయ గోదావ్ర,ి శ్రూకాకుళం జిలాో లోో  సాగ్వ్ుతుంద.ి 

 జీడమిామిడ ిప్ండో ఉతపత్్త కోస్తం ప్రప్ంచ బాయంకు ఆరిిక స్తహాయం చేస్ట అధిక ఉతపత్్తక ిస్తహాయప్డుతుంద.ి 

  జీడిప్ప్ుప రాషే్టర అవ్స్తరాలకు పో నత కొంత ఎగ్ుమత్త అవ్ుతోంద.ి 

నిమమజాత్త ప్ండుో  

  నిమమజాత్త ప్ండోకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్ దిి  గాంచింద.ి 

  కమలాలు, నిమమ, నారింజ ప్ండుో  నిమమజాత్త ప్ండో రకానిక ి

చ ందనివి.  

  నిమమతోటలకు నెలూో రు (8,500 హెకాే రుో ), కడప్ (5,900 

హెకాే రుో ), ప్శ్చిమ గోదావ్ర ి(3,760 హెకాే రుో ) జిలాో లు ప్రస్టదిు  చ ందాయి. 

  రాషే్టరంలో దాదాప్ు 20,190 హెకాే రో భూమిలో నారింజ, బతా్ యి ప్ండోనత వివిధ్ పరా ంతాలోో  ప్ండసి్తత్ నాారు. 

జామప్ండుో  

  గ్ుంటూరు, తూరుప గోదావ్ర,ి అనంతప్ురం జిలాో లోో  జామప్ండోనత అధికంగా సాగ్ుచసే్తత్ నాారు. 

స్తపో టా 

  స్తపో టా ప్ండోనత ప్శ్చిమ గోదావ్ర ిజిలాో లో అధకింగా ప్ండిసా్ రు. ప్రకాశం, నలెూో రు జిలాో లోో  కూడా 
చ ప్ుపకోదగ్ు  సాి యిలో ప్ండసి్తత్ నాారు. 

  ప్ండుో , ఫలాల అభివ్ృదిిక ిరాషే్టర ఉదాయనవ్నశాఖ్ కడప్ జిలాో  అనంతరాజుపటట (కడప్), కొవ్ూిరు 
(ప్శ్చిమగోదావ్ర ిజిలాో )లో 'అరట ితోటల ప్రశిోధ్నా కేందరం' ఉంద.ి 

కూరగాయలు 

 టమాటాలనత అధికంగా ప్ండసి్తత్ నా జిలాో లు - చితూ్ రు, ప్రకాశం 

  వ్ంకాయలకు ప్రస్టదిిగాంచిన జిలాో లు - ఉభయ గోదావ్ర ి 

  బ ండకాయలు ప్రస్టదిిగాంచిన జిలాో  – కరనాలు 
  ఆంధ్రప్రదేశ్ నతంచి విమానాల దాిరా కూరగాయలనత 'గ్ల్్' 

దేశాలకు ఎగ్ుమత్త చేస్తత్ నాారు. 
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ప్ట ే  ప్రశిూమ 

  మన రాషే్టరంలో మలబర,ీ టసా్ర్ ప్ట ే నత ఉతపత్్త చేస్తత్ నాారు. 
 మలబర ీప్ట ే కాయల ఉతపత్్తలో ఉమమడ ిఆంధ్రప్రదేశ్ ర ండో  సాి నంలో ఉందేద.ి 

 ఉమమడ ిఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్ట ే ప్రశిూమలో 240 స్తహకార స్తంఘాలు ఉనాాయి. 

 ప్ట ే  ప్రిశూమలో స్ట్ల ప్రయోజనాలనత ప్రిరక్షించడానిక ినదెరాో ండ్్ స్తహకారంతో ఒక ప్థకానిా 

రనపొ ందించారు. 
  అదవేిధ్ంగా స్టిటేరాో ండ్ స్తహాయ ప్థకం కింద ప్ట ే దారానిా తీయడంలో శ్చక్షణకు ఒక ప్థకానిా 

రనపొ ందించారు. 
  ప్రప్ంచ బాయంకు స్తహాయంతో తోటల ప ంప్కం, దారం తీయడం, ప నవయేడం, రీల్లంగ్ లాంట ికారయకూమాలతో 

ఒక ప్థకం రనపొ ందించారు 

వ్యవ్సాయరంగ్ంలో స్తమస్తయలు 

1. నిలకడలేమి వ్రషపాతం 

2. నకలిీ విత్నాలు, అధకి రుణాలు 
3. నకలిీ కిూమి స్తంహారక మందతలు 
4. కూరరీేట ో  విప్రతీంగా ప రిగిపో వ్డం 

5. ప్ండని ప్ంటలకు (ధానాయలకు) స్తర నై గిట ే బాట  ధ్రలు లభించకపో వ్డం. 

6. ప్ండించిన ధానాయనిా నిలిచయేడానిక ిస్తర ైన గిడడంగ్ులు లేకపో డం. 

7. చినా కమతాలు, దళార ీవ్యవ్సి్త. 

8. ర ైతులు నూతన వ్యవ్సాయ సాంకేత్తక విజాా నాలనత అందిప్ుచతికోలేకపో వ్డం. 

9. ప్రకృత్త వెపై్రతీాయలు ఏపత వ్యవ్సాయానిా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తత్ నాాయి. 

ఏపతలో వ్యవ్సాయ ప్రశిోధ్నా కేందార లు 

ప్రశిోధ్నా కంేదరం పరా ంతం 

ఉలో్ల ప్రిశోధ్నా కేందరం ఎరూగ్ుంటో (కడప్) 

ప్త్్త ప్రిశోధ్నా కేందరం నందాయల (కరనాలు) 

మిరిి ప్రిశోధ్నా కేందరం గ్ుంటూరు (లాం) 
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ఆయిల్ ఫాం ప్రశిోధ్నా కేందరం ప దవగే ి(ప్శ్చిమ గోదావ్ర)ి 

కొబబర ిప్రిశోధ్నా కేందరం అంబాజీపటట (తూరుప గోదావ్ర ి

అరట ిప్రశిోధ్నా కేందరం కొవ్ూిరు (ప్శ్చిమ గోదావ్ర ి

వ్ర ిప్రిశోధ్నా కేందరం మారిటరేు (ప్శ్చిమ గోదావ్ర)ి 

ప్స్తతప్ు ప్రిశోధ్నా కేందరం దతగిురాల (గ్ుంటూరు) 

ప్ండో ప్రిశోధ్నా కేందరం అనంతరాజుపటట (కడప్) 

జాతీయ ఉదాయనవ్న ప్రశిోధ్నాకేందరం మ ైదకూరు (కడప్) 

కృషత విజాా న కేందరం కడప్ 

చ రకు ప్రిశోధ్నా కేందరం అనకాప్లో్ల 

  

వ్యవ్సాయ విపో్వాలు 

1. హరతి విపో్వ్ం (Green Revolution): ఆహార ధానాయల ఉతపతు్ లు ప ంచడం. (ముఖ్యంగా వ్ర,ి గోధ్తమ, 

జొనా, మొకుజొనా) 

 ప్రప్ంచ హరతి విపో్వ్ పటతామహుడు - నారమన్ బో రాో గ్ (అమ రికా) 
  భారతదశే హరిత విపో్వ్ పటతామహుడు - ఎం.ఎస్.సాిమినాథన్ (మానికొండ శ్చవ్) 

  హరతి విపో్వ్ం అన ేప్దానిా మొదటగా ఉప్యోగించింద ివిల్లయం ఎస్.గాండ్ 

2. శలిత విపో్వ్ం (White Revolution) - పాలు, పాల ప్దారాు ల ఉతపతు్ లు 

(శలిత విపో్వ్ పటతామహుడు - వ్రీుస్ కురియన్) 

3. నీల్ల విపో్వ్ం ( Blue Revolution ) - చేప్లు, స్తముదర ఉతపతు్ లు 
4. ప్స్తతప్ు విపో్వ్ం (Yellow Revolution) - నూన ెగింజలు, మ టే పరా ంతాల అభివ్ృదిి  

5 . గ్ులాబి విపో్వ్ం (Pink Revolution) - రొయయలు, బౌష్టధాల ఉతపత్్త 
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6. బూడది విపో్వ్ం (Gray Revolution) - ఎరువ్ుల ఉతపతు్ లు 
7. నారింజ విపో్వ్ం (Orange Revolution) - నిమమ, నిమమజాత్త తోటల ప ంప్కం 

8. ఊదా విపో్వ్ం (Violet Revolution) - ఉనిా, ఉనిా ఉతపతు్ లు 
9. కృష్టణ  విపో్వ్ం (Black Revolution) - ముడ ిచమురు, స్తంప్రదాయియతర ఇంధ్న వ్నరుల ఉతపతు్ లు 

10. గోధ్తమ విపో్వ్ం (Brown Revolution) - మసాలా దినతస్తతలు, కోకో (చాక ోట్),తోలు ఉతపతు్ లు 

11. గ్ుండరట ివిపో్వ్ం (Round Revolution - ఆలుగ్డడల ఉతపతు్ లు 
12. ఎరుప్ు విపో్వ్ం (Red Revolution ) - మాంస్తం, టమాటా ఉతపతు్ ల 

13. వెండ ివిపో్వ్ం (Silver Revolution) - కోడిగ్ుడో ఉతపతు్ లు 
14. బంగారు విపో్వ్ం (Golden Revolution)- ప్ండో తోటల ప ంప్కం, తనే ెఉతపతు్ లు 
15. ఆహారప్ు గొలుస్తత విపో్వ్ం (Rainbow Revolution)- ఆహారప్ు ధానాయల, ఉతపతు్ లు 
16. స్తస్తయ విపో్వ్ం (Ever Green Revolution) - ఆహార ధానాయల ఉతపత్్తని ర టిేంప్ు చేయడం 
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